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“শেখ হাসিনার উদ্যাগ, ঘদ্র ঘদ্র সিদ্যুৎ” 

 

 

 

“ইদ্েসিসিটি শেনাদ্রেন শ াম্পানী অি িাাংোদ্েে সেসিদ্েড এর ক্রয় নীসিিাো, ২০১৫” এর িাংদ্োধনী – ০২, নভেম্বর, ২০২২ । 

 

ক্র:নং: অনুভেদ বিদ্যমান শর্ত সংভশাবির্ শর্ত 

1)  উপ-অনুভেদ 

২.২৩ 

[সংজ্ঞা] 

“পণ্য” অর্ ত কাঁচামাল, উৎপাবদর্ পণ্যদ্রব্য ও যন্ত্রপাবর্ 

এিং কঠিন, র্রল িা িায়িীয় আকাভর পণ্যদ্রব্য, বিদ্যুৎ 

এিং পণ্য সংবিষ্ট সসিা, যবদ উহার মূল্য পভণ্যর মূল্য 

অভপক্ষা অবিক না হয়; 

“পণ্য” অর্ত কাঁচামাল, উৎপাবদর্ পণ্যদ্রব্য ও যন্ত্রপাবর্ এিং 

কঠিন, র্রল িা িায়িীয় আকাভর পণ্যদ্রব্য, বিদ্যুৎ, প্রস্তুর্কৃর্ 

কবিউটার সফটওয়ুার (off-the-shelf) ও অন্যান্য র্থ্য 

প্রযুবিজার্ অর্িা সমজার্ীয় সফটওয়ুার এিং পণ্য সংবিষ্ট 

সসিা, যবদ উহার মূল্য পভণ্যর মূল্য অভপক্ষা অবিক না হয়; 

2)  উপ-অনুভেদ 

২.২৯ 

[সংজ্ঞা] 

“বুবিবৃবিক ও সপশাগর্ সসিা” অর্ ত পরামশ তক কর্ততক 

সিাবদর্ব্য পরামশ ত প্রদান িা বিজাইন প্রণয়ন, িা 

কাভজর র্ত্ত্বািিান িা ব্যিহাবরক জ্ঞান হস্তান্তর বিষয়ক 

বুবিবৃবিক ও সপশাগর্ সসিা; 

“বুবিবৃবিক ও সপশাগর্ সসিা” অর্ত বুবিবৃবিক অর্িা সপশাগর্ 

বিষভয় চুবিভর্ িবণ তর্ মভর্ পরামশতক কর্ততক পরামশত প্রদান, িা 

সকান কবিউটার সফটওয় াুর ও অন্যান্য র্থ্য প্রযুবিজার্ অর্িা 

সমজার্ীয় সফটওয় াুর প্রস্তুর্করণ, িা বিজাইন প্রণয়ন, িা 

কাভজর র্ত্ত্বািিান িা ব্যিহাবরক জ্ঞান হস্তান্তর বিষয়ক সসিা, 

এিং সরকার কর্ততক এর্দ্যভেভে সরকাবর সগভজভট প্রজ্ঞাপন দ্বারা 

বনবদ তষ্টকৃর্ সকান বুবিবৃবিক ও সপশাগর্ সসিা; 

3)  উপ-অনুভেদ 

২.৩০ 

[সংজ্ঞা] 

“সেৌর্ সসিা (physical services)” অর্ ত 

বনম্নিবণ তর্ পবরমাপণীয় সসিা- 

 

ক) পণ্য সরিরাহ িা কায ত সিাদভনর সবহর্ সিবকতর্ 

সুভযাগ-সুবিিা প্রদানকারী উপকরণাবদ িা সকান 

প্রবর্ষ্ঠাভনর েিন ও সরঞ্জাম পবরচালনা ও 

রক্ষণাভিক্ষণ, জবরপ, অনুসন্ধানমূলক খননকায ত; িা 

 

খ) সয সকান বিভশষভজ্ঞর সসিা; িা 

 

গ) বনরাপিা সসিা, পবরভিশন সসিা, ভূর্ত্ত্ব বিষয়ক সসিা 

িা র্তর্ীয় পক্ষ প্রদি সসিা সংক্রান্ত একক সসিাদানমূলক 

চুবি; 

“সেৌর্ সসিা (physical services)” অর্ ত বনম্নিবণ তর্ 

পবরমাপণীয় সসিা- 

 

ক) পণ্য সরিরাহ িা কায ত সিাদভনর সবহর্ সিবকতর্ 

সুভযাগ-সুবিিা প্রদানকারী উপকরণাবদ িা সকান প্রবর্ষ্ঠাভনর 

েিন ও সরঞ্জাম পবরচালনা ও রক্ষণাভিক্ষণ, জবরপ, 

অনুসন্ধানমূলক খননকায ত; িা 

 

খ) সয সকান বিভশষভজ্ঞর সসিা; িা 

 

গ) বনরাপিা সসিা, পবরভিশন সসিা, ভূর্ত্ত্ব বিষয়ক সসিা িা 

একক সসিাদানমূলক চুবির অিীভন র্তর্ীয় পক্ষ প্রদি সকান 

সসিা; 

 

(ঘ) প্রাক-জাহাজীকরণ পবরদশতন [Pre-Shipment 

Inspection (PSI)] এভজন্ট বনভয়াগ, বিয়াবরং এন্ড 

ফভরায়াবি তং এভজন্ট বনভয়াগ, পণ্য পবরিহন কাজ, োড়ায় 

যানিাহন সংগ্রহ, পণ্য পবরিহভনর জন্য পবরিহন ঠিকাদার 

বনভয়াগ িা িীমা ঝুঁবক; িা 

 

(ঙ) আউটভসাবস তং (out-sourcing) এর মাধ্যভম ক্রয়কারী 

কর্ততক সসিা গ্রহভণর লভক্ষ  ুআইভনর অিীন বনবদ তষ্টকৃর্ সকান সসিা 

িা সরকার কর্ততক এর্দ্যভেভে সরকাবর সগভজভট প্রজ্ঞাপন দ্বারা 

বনবদ তষ্টকৃর্ সকান সসিা; 

 

ব্যাখ্যা: এই বিবিভর্ উবিবখর্ আউটভসাবস তং (out-

sourcing) িবলভর্ এর মাধ্যভম সসিা গ্রহভণর বিষয়টি 

সরকার কর্ততক এর্দ্যভেভে সমভয় সমভয় জারীকৃর্ বিবিমালা িা 

নীবর্মালা িা অনুরূপ সকান বনভদ তশনাভক বুঝাইভি । 

mailto:mghatpro@bdcom.com
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ক্র:নং: অনুভেদ বিদ্যমান শর্ত সংভশাবির্ শর্ত 

4)  উপ-অনুভেদ 

১২.০৯ 

 

[দরপত্র / 

প্রস্তাি 

উনু্মিকরণ 

কবমটির বফ 

িা সম্মানী] 

উনু্মিকরণ কবমটির কাজ সুষ্ঠেুাভি সিাদভন উৎসাহ 

প্রদাভনর বনবমি উহার প্রভর্ুক সদস্যভক বনভম্নািোভি 

বফ িা সম্মানী প্রদান করা যাইভিেঃ 

 

১০ (দশ) সকাটি টাকার ঊভবতর ক্রভয়র সক্ষভত্রেঃ 

• সদস্য প্রবর্ ২০০০ (দ্যই হাজার) টাকা  

 

১ (এক) সকাটি টাকার ঊবত হইভর্ ১০ (দশ) সকাটি 

টাকা পয তন্ত ক্রভয়র সক্ষভত্রেঃ 

• সদস্য প্রবর্ ১৫০০ (এক হাজার পাঁচশর্) টাকা 

 

১০ (দশ) লক্ষ টাকার ঊবত হইভর্ ১ (এক) সকাটি টাকা 

পয তন্ত ক্রভয়র সক্ষভত্রেঃ 

• সদস্য প্রবর্ ১০০০ (এক হাজার) টাকা  

 

১০ (দশ) লক্ষ টাকা পয তন্ত ক্রভয়র সক্ষভত্রেঃ 

• সদস্য প্রবর্ ৫০০ (পাঁচশর্) টাকা 

উনু্মিকরণ কবমটির কাজ সুষ্ঠেুাভি সিাদভন উৎসাহ 

প্রদাভনর বনবমি “বপবপআর-২০০৮” ও উহার সংভশািনী 

অনুযায়ী উহার প্রভর্ুক সদস্যভক বফ িা সম্মানী প্রদান করা 

যাইভি ।  

 

5)  উপ-অনুভেদ 

১৩.০৬  

 

[মূল্যায়ন 

কবমটির বফ 

িা সম্মানী] 

মূল্যায়ন কবমটির কাজ সুষ্ঠেুাভি সিাদভন উৎসাহ 

প্রদাভনর বনবমি উহার প্রভর্ুক সদস্যভক বনভম্নািোভি 

বফ িা সম্মানী প্রদান করা যাইভিেঃ 

 

 ১০ (দশ) সকাটি টাকার ঊভবতর ক্রভয়র সক্ষভত্রেঃ 

• প্রবর্ সোর জন্য সদস্য প্রবর্ ৩,০০০ (বর্ন 

হাজার) টাকা, র্ভি সভি তাচ্চ ১২,০০০ (িার 

হাজার) টাকা; 

 

 ১ (এক) সকাটি টাকার ঊবত হইভর্ ১০ (দশ) সকাটি 

টাকা পয তন্ত ক্রভয়র সক্ষভত্রেঃ 

• প্রবর্ সোর জন্য সদস্য প্রবর্ ২,০০০ (দ্যই হাজার) 

টাকা, র্ভি সভি তাচ্চ ৬,০০০ (ছয় হাজার) টাকা; 

 

 ১০ (দশ) লক্ষ টাকার ঊবত হইভর্ ১ (এক) সকাটি 

টাকা পয তন্ত ক্রভয়র সক্ষভত্রেঃ 

• প্রবর্ সোর জন্য সদস্য প্রবর্ ১,০০০ (এক 

হাজার) টাকা, র্ভি সভি তাচ্চ ৩,০০০ (বর্ন 

হাজার) টাকা; 

 

 ১০ (দশ) লক্ষ টাকা পয তন্ত ক্রভয়র সক্ষভত্রেঃ 

• প্রবর্ সোর জন্য সদস্য প্রবর্ ৫০০ (পাঁচশর্) 

টাকা র্ভি সভি তাচ্চ ১,৫০০ (এক হাজার পাঁচশর্) 

টাকা; 

 

 দ্যই পয তায় বিবশষ্ট দরপত্র পিবর্/এক পয তায় বিবশষ্ট 

দ্যই খাম পিবর্র মাধ্যভম ক্রভয়র সক্ষভত্র পৃর্ক মূল্যায়ন 

বিভিচনা কবরয়া উেয় পয তাভয়/খাম মূল্যায়ভন িবণ তর্ 

হাভর বফ িা সম্মানী প্রদান কবরভর্ হইভি। 

 

 আগ্রহব্যিকরভণর অনুভরাভির মাধ্যভম পরামশ তক 

বনভয়াভগর সক্ষভত্র পৃর্ক মূল্যায়ন বিভিচনা কবরয়া 

আগ্রহব্যিকরণ মূল্যায়ন ও প্রস্তাি মূল্যায়ন উেয় 

পয তাভয় িবণ তর্ হাভর বফ িা সম্মানী প্রদান কবরভর্ হইভি। 

মূল্যায়ন কবমটির কাজ সুষ্ঠেুাভি সিাদভন উৎসাহ প্রদাভনর 

বনবমি “বপবপআর-২০০৮” ও উহার সংভশািনী অনুযায়ী 

উহার অনুযায়ী উহার প্রভর্ুক সদস্যভক বফ িা সম্মানী প্রদান 

করা যাইভি ।  

 

 দ্যই পয তায় বিবশষ্ট দরপত্র পিবর্/এক পয তায় বিবশষ্ট দ্যই 

খাম পিবর্র মাধ্যভম ক্রভয়র সক্ষভত্র পৃর্ক মূল্যায়ন বিভিচনা 

কবরয়া উেয় পয তাভয়/খাম মূল্যায়ভন িবণ তর্ হাভর বফ িা 

সম্মানী প্রদান কবরভর্ হইভি। 

 

 আগ্রহব্যিকরভণর অনুভরাভির মাধ্যভম পরামশ তক 

বনভয়াভগর সক্ষভত্র পৃর্ক মূল্যায়ন বিভিচনা কবরয়া 

আগ্রহব্যিকরণ মূল্যায়ন ও প্রস্তাি মূল্যায়ন উেয় পয তাভয় 

িবণ তর্ হাভর বফ িা সম্মানী প্রদান কবরভর্ হইভি । 



 

 

 

“ইলেক্ট্রিক্ট্রিটি জেনালেশন জ াম্পানী অব বাাংোলেশ ক্ট্রেক্ট্রিলেড এে ক্রয় নীক্ট্রিিাো, ২০১৫” এে িাংলশাধনী – ০২ , নভেম্বর, ২০২২ 
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6)  উপ-অনুভেদ 

১৩.১২ 

 

[কাবরগবর 

সাি-কবমটির 

বফ িা 

সম্মানী] 

কাবরগবর সাি-কবমটির কাজ সুষ্ঠুোভি সিাদভন 

উৎসাহ প্রদাভনর বনবমি উহার প্রভর্ুক সদস্যভক 

বনভম্নািোভি বফ িা সম্মানী প্রদান করা যাইভি। 

 

 ১০ (দশ) সকাটি টাকার ঊভবতর ক্রভয়র সক্ষভত্রেঃ 

• প্রবর্ সোর জন্য সদস্য প্রবর্ ৩,০০০ (বর্ন হাজার) 

টাকা, র্ভি সভি তাচ্চ ৬,০০০ (ছয় হাজার) টাকা; 

 

 ১ (এক) সকাটি টাকার ঊবত হইভর্ ১০ (দশ) সকাটি 

টাকা পয তন্ত ক্রভয়র সক্ষভত্রেঃ 

• প্রবর্ সোর জন্য সদস্য প্রবর্ ২,০০০ (দ্যই হাজার) 

টাকা, র্ভি সভি তাচ্চ ৪,০০০ (চার হাজার) টাকা; 

 

 ১০ (দশ) লক্ষ টাকার ঊবত হইভর্ ১ (এক) সকাটি 

টাকা পয তন্ত ক্রভয়র সক্ষভত্রেঃ 

• প্রবর্ সোর জন্য সদস্য প্রবর্ ১,০০০ (এক হাজার) 

টাকা, র্ভি সভি তাচ্চ ২,০০০ (দ্যই হাজার) টাকা; 

 

 ১০ (দশ) লক্ষ টাকা পয তন্ত ক্রভয়র সক্ষভত্রেঃ 

• প্রবর্ সোর জন্য সদস্য প্রবর্ ৫০০ (পাঁচশর্) টাকা 

র্ভি সভি তাচ্চ ১,০০০ (এক হাজার) টাকা; 

কাবরগবর সাি-কবমটির কাজ সুষ্ঠেুাভি সিাদভন উৎসাহ 

প্রদাভনর বনবমি “বপবপআর-২০০৮” ও উহার সংভশািনী 

অনুযায়ী উহার অনুযায়ী উহার প্রভর্ুক সদস্যভক বফ িা 

সম্মানী প্রদান করা যাইভি। 

7)  উপ-অনুভেদ 

২১.০১ 

 

[কায ত-

সিাদন 

জামানর্] 

কৃর্কায ত দরপত্রদার্াভক বনম্নিবণ তর্ হার অনুসরণক্রভম 

দরপত্র উপাি শীট (tender data sheet) এ 

বনবদ তষ্টকৃর্ পবরমাভণর কায ত-সিাদন জামানর্ প্রদান 

কবরভর্ হইভি। 

 

ক) বিোজু পভণ্যর (divisible commodities) 

সক্ষভত্র চুবিমূভল্যর ৫% (শর্করা পাঁচ োগ); 

 

খ) পণ্য ও সংবিষ্ট সসিার সক্ষভত্র চুবিমূভল্যর ১০% 

(শর্করা দশ োগ); 

 

গ) কাভয তর সক্ষভত্র চুবিমূভল্যর ১০% (শর্করা দশ 

োগ), যবদ অবগ্রম অর্ ত প্রদাভনর ব্যিস্থা র্াভক; 

 

ঘ) কাভয তর সক্ষভত্র চুবিমূভল্যর ৫% (শর্করা পাঁচ োগ) 

হইভর্ ১০% (শর্করা দশ োগ), যবদ অবগ্রম অর্ ত 

প্রদাভনর ব্যিস্থা না র্াভক। 

 

ঙ) সেৌর্ সসিার সক্ষভত্র চুবিমূভল্যর ৫% (শর্করা পাঁচ 

োগ) হইভর্ ১০% (শর্করা দশ োগ); 

 

চ) পণ্য পবরিহভনর সক্ষভত্র চুবি মূভল্যর ৫% (শর্করা 

পাঁচ োগ) এিং পবরিহনভযাগ্য পণ্যমূভল্যর ৫% 

(শর্করা পাঁচ োগ); 

 

ছ) সীবমর্ দরপভত্রর সক্ষভত্র চুবিমূভল্যর ৩% (শর্করা 

বর্ন োগ) হইভর্ ৫% (শর্করা পাঁচ োগ); 

 

 

কৃর্কায ত দরপত্রদার্াভক বনম্নিবণ তর্ হার অনুসরণক্রভম 

দরপত্র উপাি শীট (tender data sheet) এ 

বনবদ তষ্টকৃর্ পবরমাভণর কায ত-সিাদন জামানর্ প্রদান 

কবরভর্ হইভি। 

 

ক) বিোজু পভণ্যর (divisible commodities) 

সক্ষভত্র চুবিমূভল্যর ৫% (শর্করা পাঁচ োগ); 

 

খ) পণ্য ও সংবিষ্ট সসিার সক্ষভত্র চুবিমূভল্যর ১০% 

(শর্করা দশ োগ); 

 

গ) কাভয তর সক্ষভত্র চুবিমূভল্যর ১০% (শর্করা দশ োগ), 

যবদ অবগ্রম অর্ ত প্রদাভনর ব্যিস্থা র্াভক; 

 

ঘ) কাভয তর সক্ষভত্র চুবিমূভল্যর ৫% (শর্করা পাঁচ োগ) 

হইভর্ ১০% (শর্করা দশ োগ), যবদ অবগ্রম অর্ ত প্রদাভনর 

ব্যিস্থা না র্াভক। 

 

ঙ) সেৌর্ সসিার সক্ষভত্র চুবিমূভল্যর ৫% (শর্করা পাঁচ 

োগ) হইভর্ ১০% (শর্করা দশ োগ); 

 

চ) পণ্য পবরিহভনর সক্ষভত্র চুবি মূভল্যর ৫% (শর্করা পাঁচ 

োগ) এিং পবরিহনভযাগ্য পণ্যমূভল্যর ৫% (শর্করা পাঁচ 

োগ); 

 

ছ) সীবমর্ দরপভত্রর সক্ষভত্র চুবিমূভল্যর ৩% (শর্করা বর্ন 

োগ) হইভর্ ৫% (শর্করা পাঁচ োগ); 
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জ) সরকারী, স্বায়িশাবসর্, িা আিা-স্বায়িশাবসর্ 

প্রবর্ষ্ঠান হইভর্ পণ্য ক্রভয়র সক্ষভত্র কায ত সিাদন 

জামানর্ গ্রহভণর প্রভয়াজন নাই। বকন্তু বনরাপিা 

জামানর্ বহসাভি পবরভশািভযাগ্য বিল সর্ভক ১০% 

(শর্করা দশ োগ) কর্তন করা যাইভর্ পাভর। 

 

ঝ) নাই । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ঞ) নাই । 

জ) সরকারী, স্বায়িশাবসর্, িা আিা-স্বায়িশাবসর্ প্রবর্ষ্ঠান 

হইভর্ পণ্য ক্রভয়র সক্ষভত্র কায ত সিাদন জামানর্ গ্রহভণর 

প্রভয়াজন নাই। বকন্তু বনরাপিা জামানর্ বহসাভি 

পবরভশািভযাগ্য বিল সর্ভক ১০% (শর্করা দশ োগ) কর্তন 

করা যাইভর্ পাভর। 

 

ঝ) পরামশ তক প্রবর্ষ্ঠান হইভর্ বুবিবৃবিক ও সপশাগর্ সসিা 

ক্রভয়, ক্রয়কারী চুবিমূভল্যর সি তাবিক ৩%-৫% (শর্করা 

বর্ন োগ হইভর্ পাঁচ োগ) হাভর, প্রভয়াজন ও িাস্তির্ার 

বনবরভখ কায ত-সিাদন জামানর্ বনি তারণক্রভম প্রস্তাি দবলভল 

উবিবখর্ বনবদ তষ্ট হাভর কায ত-সিাদন জামানর্ আভরাপ 

কবরভর্ পাবরভি । র্ভি, বুবিবৃবিক ও সপশাগর্ সসিা ক্রভয় 

ব্যবি পরামশ তভকর উপর কায ত-সিাদন জামানর্ আভরাপ 

করা যাইভি না ; এিং একক উৎস বেবিক পরামশ তক 

বনি তাচন পিবর্ (SSS)-সর্ সরকারী, স্বায়ত্বশাবসর্ িা 

সরকারী মাবলকানািীন প্রবর্ষ্ঠান, সংস্থা, সকািানী, ট্রাবষ্ট 

হইভর্ বুবিবৃবিক ও সপশাগর্ সসিা ক্রভয় কায ত-সিাদন 

জামানর্ প্রদান িাধ্যর্ামূলক হইভি না ।  

 

ঞ) মূে প্রস্তুি ােী বা উহাে এ িাত্র এলেন্ট এে ক্ট্রন ে 

হইলি যন্ত্রাংশ িোিক্ট্রে ক্রসয়র জেলত্র  ার্ য-িম্পােন 

োিানি প্রোন বাধ্যিামূে  হইলব না । 

8)  উপ-অনুভেদ 

৩০.০১ 

 

[সকাভটশন 

প্রদাভনর 

অনুভরাি জ্ঞাপন 

পিবর্] 

 

 

ক্রয়কারী িাজাভর বিদ্যমান প্রবমর্ মাভনর স্বল্প মূভল্যর 

সহজলেু পণ্য ও সংবিষ্ট সসিা, এিং স্বল্পমূভল্যর 

সািারণ কায ত ও সেৌর্ সসিা ক্রভয়র সক্ষভত্র বনম্নবলবখর্ 

মূল্যসীমা অবর্ক্রম না করা সাভপভক্ষ সকাভটশন প্রদাভনর 

অনুভরাি জ্ঞাপন পিবর্ প্রভয়াগ কবরভর্ পাবরভিেঃ 

 

রাজস্ব ও উন্নয়ন িাভজভটর অিীন ক্রভয়র সক্ষভত্রেঃ 

 

➢ পণ্য ও সংবিষ্ট সসিা ক্রভয়র জন্য প্রবর্টি সক্ষভত্র 

অনবিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা; র্ভি িৎসভর সভি তাচ্চ 

২৫ (পঁবচশ) লক্ষ টাকা। 

 

➢ কায ত ও সেৌর্ সসিা ক্রভয়র জন্য প্রবর্টি সক্ষভত্র 

অনবিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা; র্ভি িৎসভর সভি তাচ্চ 

৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা। 

ক্রয়কারী িাজাভর বিদ্যমান প্রবমর্ মাভনর স্বল্প মূভল্যর 

সহজলেু পণ্য ও সংবিষ্ট সসিা, এিং স্বল্পমূভল্যর সািারণ 

কায ত ও সেৌর্ সসিা ক্রভয়র সক্ষভত্র বনম্নবলবখর্ মূল্যসীমা 

অবর্ক্রম না করা সাভপভক্ষ সকাভটশন প্রদাভনর অনুভরাি 

জ্ঞাপন পিবর্ প্রভয়াগ কবরভর্ পাবরভিেঃ 

 

রাজস্ব ও উন্নয়ন িাভজভটর অিীন ক্রভয়র সক্ষভত্রেঃ 

 

➢ পণ্য ও সংবিষ্ট সসিা ক্রভয়র জন্য প্রবর্টি সক্ষভত্র অনবিক 

৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা; র্ভি িৎসভর সভি তাচ্চ ৩৫ (পঁয়বত্রশ) 

লক্ষ টাকা । 

 

➢ কায ত ও সেৌর্ সসিা ক্রভয়র জন্য প্রবর্টি সক্ষভত্র অনবিক 

১০ (দশ) লক্ষ টাকা; র্ভি িৎসভর সভি তাচ্চ ৬০ (ষাট) 

লক্ষ টাকা । 



 

 

 

“ইলেক্ট্রিক্ট্রিটি জেনালেশন জ াম্পানী অব বাাংোলেশ ক্ট্রেক্ট্রিলেড এে ক্রয় নীক্ট্রিিাো, ২০১৫” এে িাংলশাধনী – ০২ , নভেম্বর, ২০২২ 
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ক্র:নং: অনুভেদ বিদ্যমান শর্ত সংভশাবির্ শর্ত 

9)  উপ-অনুভেদ 

৩১.০৪ 

 

[সরাসবর ক্রয় 

পিবর্] 

ব্যবর্ক্রমী সক্ষভত্র, সকান মূল চুবির ব্যাবি সমার্াভিক 

কাজ জরুরী বেবিভর্ সমাি করা আিেক হইভল, 

বনভম্নািোভি সেবরভয়শন অি তার িা অবর্বরি কায তাভদশ 

িা পুনরাবৃি ক্রয়াভদশ অর্িা অবর্বরি পণ্য সরিরাভহর 

আভদশ প্রদান করা যাইভিেঃ 

 

ক) মূল চুবি মূভল্যর ১৫% (শর্করা পভনর োগ) পয তন্ত 

মূল্যসীমার সক্ষভত্র মূল চুবি সিাদভনর অনুভমাদনকারী 

কর্ততপভক্ষর অনুভমাদনক্রভম; র্ভি সেবরভয়শন অি তার িা 

অবর্বরি কায তাভদশ িা পুনরাবৃি ক্রয়াভদশ অর্িা 

অবর্বরি পণ্য সরিরাভহর মূল্যসহ সমাট চুবিমূল্য 

আবর্ তক ক্ষমর্া অপ তণ সমার্াভিক সংবিষ্ট 

অনুভমাদনকারী কর্ততপভক্ষর ক্ষমর্া িবহভূ তর্ হইভল 

পরির্ী উবতর্ন কর্ততপক্ষ কর্ততক অনুভমাবদর্ হইভর্ 

হইভি । 

 

খ) মূল চুবি মূভল্যর ১৫% (শর্করা পভনর োগ) এর 

অবিক মূল্যসীমার সক্ষভত্র সিাভি তর অনুভমাদনক্রভম। 

ব্যবর্ক্রমী সক্ষভত্র, সকান মূল চুবির ব্যাবি সমার্াভিক কাজ 

জরুরী বেবিভর্ সমাি করা আিেক হইভল, বনভম্নািোভি 

সেবরভয়শন অি তার িা অবর্বরি কায তাভদশ িা পুনরাবৃি 

ক্রয়াভদশ অর্িা অবর্বরি পণ্য সরিরাভহর আভদশ প্রদান 

করা যাইভিেঃ 

 

ক) মূল চুবি মূভল্যর ১৫% (শর্করা পভনর োগ) পয তন্ত 

মূল্যসীমার সক্ষভত্র মূল চুবি সিাদভনর অনুভমাদনকারী 

কর্ততপভক্ষর অনুভমাদনক্রভম; র্ভি সেবরভয়শন অি তার িা 

অবর্বরি কায তাভদশ িা পুনরাবৃি ক্রয়াভদশ অর্িা অবর্বরি 

পণ্য সরিরাভহর মূল্যসহ সমাট চুবিমূল্য আবর্ তক ক্ষমর্া 

অপ তণ সমার্াভিক সংবিষ্ট অনুভমাদনকারী কর্ততপভক্ষর 

ক্ষমর্া িবহভূ তর্ হইভল পরির্ী উবতর্ন কর্ততপক্ষ কর্ততক 

অনুভমাবদর্ হইভর্ হইভি ।  

 

 

খ) মূল চুবি মূভল্যর ১৫% (শর্করা পভনর োগ) এর 

অবিক হভর্ সভি তাচ্চ ৫০% (শর্করা পঞ্চাশ োগ) 

মূল্যসীমার সক্ষভত্র সয অনুভমাদনকারী কর্ততপক্ষ কর্ততক মূল 

চুবি সিাদভনর অনুভমাদন প্রদান করা হভয়বছল, উহার 

পরির্ী উচ্চর্র পয তাভয়র কর্ততপভক্ষর অনুভমাদনক্রভম । িলব 

র্ক্ট্রে মূে চুক্ট্রি অনুলিােন ােী  র্তযপে জবাড য হয়, িাহলে 

এভক্ষভত্র মূল চুবি মূভল্যর সভি তাচ্চ ৫০% (শর্করা পঞ্চাশ 

োগ) মূল্যসীমা পয তন্ত জবাড য এে অনুলিােন গ্রহণ  ক্ট্রেলি 

হইলব । 

10)  অনুভেদ 

৩১.০৫ 

 

[সরাসবর ক্রয় 

চুবির িরন] 

 

সরাসবর ক্রয় চুবির িরনেঃ প্রসভের পবরপবি না হওয়া 

সাভপভক্ষ, বনম্নিবণ তর্ সয সকান সক্ষভত্র সরাসবর ক্রয় 

পিবর্ প্রভয়াগ করা যাইভর্ পাভর- 

 

ক) সরাসবর চুবি (direct contracting) 

খ) অবর্বরি সরিরাহ এিং পুনরাবৃি ক্রয়াভদশ 

(additional deliveries and repeat 

orders); 

গ) সেবরভয়শন অি তার (Variation Orders); 

ঘ) অবর্বরি কায তাভদশ (extra work order); 

ঙ) সরাসবর নগদ ক্রয় (direct cash 

purchase); 

 

সরাসবর ক্রয় চুবির িরনেঃ প্রসভের পবরপবি না হওয়া 

সাভপভক্ষ, বনম্নিবণ তর্ সয সকান সক্ষভত্র সরাসবর ক্রয় পিবর্ 

প্রভয়াগ করা যাইভর্ পাভর- 

 

ক) সরাসবর চুবি (direct contracting) 

খ) অবর্বরি সরিরাহ এিং পুনরাবৃি ক্রয়াভদশ 

(additional deliveries and repeat 

orders); 

গ) সেবরভয়শন অি তার (Variation Orders); 

ঘ) অবর্বরি কায তাভদশ (extra work order); 

ঙ) সরাসবর নগদ ক্রয় (direct cash purchase); 

চ) সফাস ত একাউন্ট (Force Account) 

 

অনুভেদ ৩১.০৫ (চ): 

 

(১) িাৎসবরক সমাট অনবিক ৩ (বর্ন) লক্ষ টাকা মূল্যসীমার 

মভধ্য ব্যয় সীবমর্ র্াকা সাভপভক্ষ, সকািাবনর প্রভয়াজভন 

মজুরীর বিবনমভয় সরাসবর শ্রবমক বনভয়াভগর সক্ষভত্র 

Force Account প্রভয়াগ করা যাইভর্ পাভর ।  

 

(২) সফাস ত একাউন্ট এর অিীন  ার্ য সিাদভনর লভক্ষু 

উপকরণ ও যন্ত্রপাবর্ ক্রয় এিং অবর্বরি সরঞ্জামাবদ োড়া 

কবরিার সক্ষভত্র অন্যান্য ক্রয়পিবর্ যর্া- সকাভটশন প্রদাভনর 

অনুভরাি জ্ঞাপন পিবর্ িা অনুভেদ- ৩২ এর অিীন সরাসবর 

চুবি পিবর্ ব্যিহার করা যাইভর্ পাভর । 



 

 

 

“ইলেক্ট্রিক্ট্রিটি জেনালেশন জ াম্পানী অব বাাংোলেশ ক্ট্রেক্ট্রিলেড এে ক্রয় নীক্ট্রিিাো, ২০১৫” এে িাংলশাধনী – ০২ , নভেম্বর, ২০২২ 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

6/9 

ক্র:নং: অনুভেদ বিদ্যমান শর্ত সংভশাবির্ শর্ত 

11)  উপ-অনুভেদ 

৩১.০৮ 

 

[সরাসবর ক্রয় 

পিবর্] 

 

িোিক্ট্রে ক্রভয়র জেলত্র েেপত্র োিানলিে প্রলয়ােন 

নাই, িলব িেবোহ ােী বা ঠি াোলেে ক্ট্রন ে হইলি, 

অনুলেে ৩৭ এে অধীন ক্রজয়ে জেত্র ব্যিীি,  ার্ য 

িম্পােন োিানি গ্রহণ  ক্ট্রেলি হইলব। 

িোিক্ট্রে ক্রভয়র জেলত্র েেপত্র োিানলিে প্রলয়ােন নাই, 

িলব িেবোহ ােী বা ঠি াোলেে ক্ট্রন ে হইলি,   অনুলেে 

৩৭, উপ-অনুভেদ ২১.০১ (ঞ) ও উপ-অনুভেদ ৩১.০৫ (চ)  

এে অধীন ক্রভয়র জেত্র ব্যিীি,  ার্ য িম্পােন োিানি 

গ্রহণ  ক্ট্রেলি হইলব। 

12)  উপ-অনুভেদ 

৩২.০১.০৯ 

 

[সরাসবর 

চুবির প্রভয়াগ] 

 

প্রাকৃবর্ক দ্যভয তাগ হইভর্ উদূ্ভর্ সকান জরুরী পবরবস্থবর্ িা 

অনুরূপ সংকট সমাকাভিলায় বনম্নিবণ তর্ মূল্যসীমার 

মভধ্য পণ্য, কায ত এিং সসিা ক্রয় করা হইভলেঃ 

 

 

 

 

➢ প্রবর্টি সক্ষভত্র অনবিক ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা; র্ভি 

িৎসভর সভি তাচ্চ ৫ (পাঁচ) সকাটি টাকা; িা 

প্রাকৃবর্ক দ্যভয তাগ হইভর্ উদূ্ভর্ সকান জরুরী পবরবস্থবর্ িা 

অনুরূপ সংকট [র্থাাঃ Grid Failure, Plant 

Failure ইিযাক্ট্রেে  ােলণ Plant Shutdown 

আলে - এরূপ িাং ে জিা ালবোয় ক্ট্রবদ্যযৎ জ ন্দ্র িচে  োে 

েন্য েরুেী জিোিলিে উলেলে] সমাকাভিলায় বনম্নিবণ তর্ 

মূল্যসীমার মভধ্য পণ্য, কায ত এিং সসিা ক্রয় করা হইভলেঃ  

 

➢ প্রবর্টি সক্ষভত্র অনবিক ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা; র্ভি 

িৎসভর সভি তাচ্চ ৫ (পাঁচ) সকাটি টাকা; িা 

13)  উপ-অনুভেদ 

৩২.০১.১১ 

 

[সরাসবর 

চুবির প্রভয়াগ] 

বনম্নিবণ তর্ মূল্যসীমার অবর্ জরুরী িা প্রভয়াজনীয় পণ্য, 

কায ত এিং সসিা ক্রয় (যর্া: কুাটাবরং সসিা, 

অুামবুভলন্স সসিা, পবরিহণ সসিা, অনুষ্ঠান ব্যিস্থাপনা, 

সমরামর্ িা রক্ষণাভিক্ষণ কাজ, প্ল্ুামবিং সসিা, কাভের 

কাজ সংক্রান্ত সসিা, স্থাপর্ু সসিা, ইর্ুাবদ) 

 

➢ প্রবর্টি সক্ষভত্র অনবিক ১ (এক) লক্ষ টাকা; র্ভি 

বিভশষ সক্ষভত্র ক্রয়কারী কায তালয় প্রিাভনর 

পূি তানুভমাদনক্রভম সভি তাচ্চ ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা। 

বনম্নিবণ তর্ মূল্যসীমার অবর্ জরুরী িা প্রভয়াজনীয় পণ্য, কায ত 

এিং সসিা ক্রয় (যর্া: কুাটাবরং সসিা, অুামবুভলন্স সসিা, 

পবরিহণ সসিা, অনুষ্ঠান ব্যিস্থাপনা, সমরামর্ িা 

রক্ষণাভিক্ষণ কাজ, প্ল্ুামবিং সসিা, কাভের কাজ সংক্রান্ত 

সসিা, স্থাপর্ু সসিা, ইর্ুাবদ) 

 

➢ প্রবর্টি সক্ষভত্র অনবিক ২ (দ্যই) লক্ষ টাকা; র্ভি 

বিভশষ সক্ষভত্র ক্রয়কারী কায তালয় প্রিাভনর 

পূি তানুভমাদনক্রভম সভি তাচ্চ ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা। 

14)  উপ-অনুভেদ 

৩৭.০১ 

 

[সরাসবর নগদ 

ক্রয়] 

ক্রয়কারী, বনম্নিবণ তর্ মূল্য ও িাৎসবরক সমাট ব্যয় সীমার 

মভধ্য স্বল্প মূভল্যর পণ্য এিং জরুরী ও আিেকীয় সসিা 

(ভযমন- রক্ষণাভিক্ষণ, সমরামর্, পবরিহণ এিং অন্যান্য 

সসিা, ইর্ুাবদ) সরাসবর ক্রয় কবরভর্ পাবরভিেঃ 

 

➢ প্রবর্ ক্রভয়র সক্ষভত্র অনবিক ৫০,০০০ (পঞ্চাশ 

হাজার) টাকা, বকন্তু িৎসভর অনবিক ১০ (দশ) 

লক্ষ টাকা । 

ক্রয়কারী, বনম্নিবণ তর্ মূল্য ও িাৎসবরক সমাট ব্যয় সীমার 

মভধ্য স্বল্প মূভল্যর পণ্য এিং জরুরী ও আিেকীয় সসিা 

(ভযমন- রক্ষণাভিক্ষণ, সমরামর্, পবরিহণ এিং অন্যান্য 

সসিা, ইর্ুাবদ) সরাসবর ক্রয় কবরভর্ পাবরভিেঃ 

 

➢ প্রবর্ ক্রভয়র সক্ষভত্র অনবিক ৭৫,০০০ (পঁচাির হাজার) 

টাকা, বকন্তু িৎসভর অনবিক ১৫ (পভনর) লক্ষ টাকা । 

15)  উপ-অনুভেদ 

৪৫.০৩.০৩  

 

[বনম্নর্ম 

ব্যয়-বেবিক 

বনি তাচন 

পিবর্] 

বনম্নর্ম ব্যয়-বেবিক বনি তাচন পিবর্: বনরীক্ষা, স্থাপর্ু 

এিং প্রভকৌশলগর্ বিজাইন ইর্ুাবদর ন্যায় প্রবমর্ 

অর্িা রুটিন িরভনর কাজ, সয সক্ষভত্র প্রবর্বষ্ঠর্ রীবর্ 

(established practices) ও মান বিদ্যমান 

রবহয়াভছ, সসইভক্ষভত্র পরামশ তক বনি তাচভনর জন্য বনম্নর্ম 

ব্যয়বেবিক বনি তাচন পিবর্ যর্াযর্ হইভি। 

বনম্নর্ম ব্যয়-বেবিক বনি তাচন পিবর্: বনরীক্ষা, স্থাপর্ু এিং 

প্রভকৌশলগর্ বিজাইন ইর্ুাবদর ন্যায় প্রবমর্ অর্িা রুটিন 

িরভনর কাজ, সয সক্ষভত্র প্রবর্বষ্ঠর্ রীবর্ (established 

practices) ও মান বিদ্যমান রবহয়াভছ এিং চুবিমূল্য 

অনবিক ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা, সসইভক্ষভত্র পরামশ তক 

বনি তাচভনর জন্য বনম্নর্ম ব্যয়বেবিক বনি তাচন পিবর্ যর্াযর্ 

হইভি। 
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16)  উপ-অনুভেদ 

৪৫.০৩.০৫  

 

[একক উৎস 

বেবিক 

পরামশ তক 

(ব্যবি িা 

প্রবর্ষ্ঠান) 

বনি তাচন 

পিবর্]  

 

 

একক উৎস বেবিক পরামশ তক (ব্যবি িা প্রবর্ষ্ঠান) 

বনি তাচন পিবর্: সকিল যখন প্রবর্ভযাবগর্ার তুলনায় 

এই পিবর্ স্পষ্টর্েঃ অবিক সুবিিা প্রদান কভর, র্খনই 

ইহার প্রভয়াগ যর্ার্ ত হইভিেঃ 

 

ক) সযখাভন দ্রুর্ বনি তাচন অর্ুািেক (সযমন- সকান 

জরুরী প্রভয়াজভনর সক্ষভত্র); 

 

খ) ক্ষুদ্র ব্যাবির কাভজর সক্ষভত্র; 

 

 

 

 

 

 
 

গ) যখন একক সকান ব্যবি (individual) িা 

একটি মাত্র প্রবর্ষ্ঠান (firm) সযাগ্যর্ায় উিীণ ত িা 

সংবিষ্ট কাভজর বিরল/বিভশষ অবেজ্ঞর্া সিন্ন ; 

 

ঘ) সরকারী, স্বায়ত্বশাবসর্ িা সরকারী মাবলকানািীন 

প্রবর্ষ্ঠান, সংস্থা, সকািানী, ট্রাবষ্ট ইর্াবদ হইভর্ সসিা 

ক্রভয়র সক্ষভত্র; িা এিং 

 

 

 

ঙ) সকান পরামশ তক কর্ততক ইর্েঃপূভি ত সিাবদর্ কাভজর 

স্বাোবিক িারািাবহকর্ায় আিেক কাভজর সক্ষভত্রও 

এই পিবর্ যর্ার্ ত হইভর্ পাভর। 

একক উৎস বেবিক পরামশ তক (ব্যবি িা প্রবর্ষ্ঠান) বনি তাচন 

পিবর্: সকিল যখন প্রবর্ভযাবগর্ার তুলনায় এই পিবর্ 

স্পষ্টর্েঃ অবিক সুবিিা প্রদান কভর, র্খনই ইহার প্রভয়াগ 

যর্ার্ ত হইভিেঃ 

 

ক) সযখাভন দ্রুর্ বনি তাচন অর্ুািেক (সযমন-সকান জরুরী 

প্রভয়াজভনর সক্ষভত্র); 

 

খ) বনম্নিবণ তর্ মূল্যসীমার মভধ্য ক্ষুদ্র ব্যাবির কাভজর সক্ষভত্র; 

 

➢ পরামশ তক প্রবর্ষ্ঠাভনর (firm) জন্য সি তাবিক ২০ 

(বিশ) লক্ষ টাকা; 

 

➢ ব্যবি পরামশ তভকর (individual) জন্য সি তাবিক 

১০ (দশ) লক্ষ টাকা; 

 

গ) যখন একক সকান ব্যবি (individual) িা একটি 

মাত্র প্রবর্ষ্ঠান (firm) সযাগ্যর্ায় উিীণ ত িা সংবিষ্ট 

কাভজর বিরল/বিভশষ অবেজ্ঞর্া সিন্ন ; 

 

ঘ) সরকারী, স্বায়ত্বশাবসর্ িা সরকারী মাবলকানািীন 

প্রবর্ষ্ঠান, সংস্থা, সকািানী, ট্রাবষ্ট (যর্া: BUET, BIDS, 

BPATC, BIM, BIAM, ESCB, IIFC, TICI, 

BITAC, BSTI, BPMI, MIST, DUET, 

CEGIS ইর্ুাবদ) হইভর্ সসিা ক্রভয়র সক্ষভত্র; িা এিং 

 

ঙ) সকান পরামশ তক কর্ততক ইর্েঃপূভি ত সিাবদর্ কাভজর 

স্বাোবিক িারািাবহকর্ায় আিেক কাভজর সক্ষভত্রও এই 

পিবর্ যর্ার্ ত হইভর্ পাভর। 

17)  উপ-অনুভেদ 

৪৫.০৫ 

 

[বুবিবৃবিক 

এিং সপশাগর্ 

সসিা ক্রয় 

পিবর্ এিং 

ইহার প্রভয়াগ] 

নাই ব্যবর্ক্রমী সক্ষভত্র, সকান পরামশ তক সসিা চুবির সক্ষভত্র মূল 

চুবির ব্যাবি সমার্াভিক সসিা জরুরী বেবিভর্ সমাি করা 

আিেক হইভল, বনভম্নািোভি সেবরভয়শন অি তার প্রদান 

করা যাইভিেঃ 

 

ক) মূল চুবি মূভল্যর ১৫% (শর্করা পভনর োগ) পয তন্ত 

মূল্যসীমার সক্ষভত্র মূল চুবি সিাদভনর অনুভমাদনকারী 

কর্ততপভক্ষর অনুভমাদনক্রভম; র্ভি সেবরভয়শন অি তার এর 

মূল্যসহ সমাট চুবিমূল্য আবর্ তক ক্ষমর্া অপ তণ সমার্াভিক 

সংবিষ্ট অনুভমাদনকারী কর্ততপভক্ষর ক্ষমর্া িবহভূ তর্ হইভল 

পরির্ী উবতর্ন কর্ততপক্ষ কর্ততক অনুভমাবদর্ হইভর্ হইভি। 

 

খ) মূল চুবি মূভল্যর ১৫% (শর্করা পভনর োগ) এর অবিক 

হভর্ সভি তাচ্চ ৫০% (শর্করা পঞ্চাশ োগ) মূল্যসীমার সক্ষভত্র 

সয অনুভমাদনকারী কর্ততপক্ষ কর্ততক মূল চুবি সিাদভনর 

অনুভমাদন প্রদান করা হভয়বছল, উহার পরির্ী উচ্চর্র 

পয তাভয়র কর্ততপভক্ষর অনুভমাদনক্রভম । িলব র্ক্ট্রে মূে চুক্ট্রি 

অনুলিােন ােী  র্তযপে জবাড য হয়, িাহলে এভক্ষভত্র মূল 

চুবি মূভল্যর সভি তাচ্চ ৫০% (শর্করা পঞ্চাশ োগ) 

মূল্যসীমা পয তন্ত জবাড য এে অনুলিােন গ্রহণ  ক্ট্রেলি হইলব । 
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18)  উপ-অনুভেদ 

৫২.০৭ 

 

[ব্যবিবেবিক 

পরামশতক 

বনি তাচন] 

এই অনুভেদ এ যাহা বকছুই র্াকুক না সকন, বনম্নিবণ তর্ 

পবরবস্থবর্ভর্ ক্রয়কারী কায তালয় প্রিাভনর পূি তানুভমাদন 

সাভপভক্ষ আগ্রহব্যিকরণপত্র আহ্বান ব্যাবর্ভরভক 

ব্যবিবেবিক পরামশ তক বনভয়াগ করা যাইভি, যর্া- 

 

ক) যবদ কায তটি পূি ত কাভজর িারািাবহকর্ায় হয়; 

 

খ) যবদ কাভজর সময় ৬ (ছয়) মাভসর কম হয়; 

 

গ) প্রাকৃবর্ক দূভয তাভগর কারভণ জরুরী বেবিভর্ 

সিাদভনর প্রভয়াজন হয়; এিং 

 

ঘ) সয কাভজর সক্ষভত্র সংবিষ্ট ব্যবিই একমাত্র সযাগ্য 

পরামশ তক বিভিবচর্ হয়। 

এই অনুভেদ এ যাহা বকছুই র্াকুক না সকন, বনম্নিবণ তর্ 

পবরবস্থবর্ভর্ ক্রয়কারী কায তালয় প্রিাভনর পূি তানুভমাদন 

সাভপভক্ষ আগ্রহব্যিকরণপত্র আহ্বান ব্যাবর্ভরভক 

ব্যবিবেবিক পরামশ তক বনভয়াগ করা যাইভি, যর্া- 

 

ক) যবদ কায তটি পূি ত কাভজর িারািাবহকর্ায় হয়; িা  

 

খ) যবদ কাভজর সময় ৬ (ছয়) মাভসর কম হয়; িা 

 

গ) প্রাকৃবর্ক দূভয তাভগর কারভণ জরুরী বেবিভর্ সিাদভনর 

প্রভয়াজন হয়; িা 

 

ঘ) সয কাভজর সক্ষভত্র সংবিষ্ট ব্যবিই একমাত্র সযাগ্য 

পরামশ তক বিভিবচর্ হয়। 

19)  উপ-অনুভেদ 

৫২.০৮ 

 

[ব্যবিবেবিক 

পরামশতক 

বনি তাচন] 

উপ-অনুভেদ (৫২.০৭) অনুযায়ী [৫২.০৭ (ঘ) ব্যার্ীর্] 

পরামশ তক বনি তাচভনর সক্ষভত্র আগ্রহী পরামশ তকগভণর মধ্য 

হইভর্ অনুুন ৩ (বর্ন) জভনর জীিন-বৃিান্ত সংগ্রহপূি তক 

র্াহাভদর বশক্ষাগর্ সযাগ্যর্া ও কম ত-অবেজ্ঞর্া 

বিভিচনাক্রভম বসিান্ত গ্রহণ কবরভর্ হইভি। 

র্ভি শর্ত র্াভক সয, উপ-অনুভেদ (৫২.০৭) (খ) ও (গ) এ 

উবিবখর্ কাভজ পরামশ তক বনি তাচভনর সক্ষভত্র আগ্রহী 

পরামশ তকগভণর মধ্য হইভর্ অনুুন ৩ (বর্ন) জভনর জীিন-

বৃিান্ত সংগ্রহপূি তক র্াহাভদর বশক্ষাগর্ সযাগ্যর্া ও কম ত-

অবেজ্ঞর্া বিভিচনাক্রভম বসিান্ত গ্রহণ কবরভর্ হইভি। 

20)  উপ-অনুভেদ 

৬৫.০২ 

 

[চুবি স্বাক্ষর] 

ক্রয়কারী, চুবি স্বাক্ষভরর অনুভমাদন প্রাবির পর, এিং 

অনুভেদ ৭৪ এর অিীন সকান অবেভযাগ দাভয়র করা না 

হইয়া র্াবকভল িা বিভিচনািীন না র্াবকভল, কৃর্কায ত 

পরামশ তকভক চুবি স্বাক্ষভরর জন্য আমন্ত্রণ জানাইভি। 

ক্রয়কারী, চুবি স্বাক্ষভরর অনুভমাদন প্রাবির পর, এিং 

অনুভেদ ৭৪ এর অিীন সকান অবেভযাগ দাভয়র করা না 

হইয়া র্াবকভল িা বিভিচনািীন না র্াবকভল, কৃর্কায ত 

পরামশ তকভক চুবি স্বাক্ষভরর জন্য আমন্ত্রণ জানাইভি। 

 

র্ভি শর্ত র্াভক সয, উি পরামশ তক আমন্ত্রণ প্রাবির পর, 

প্রভযাজু সক্ষভত্র, ক্রয়কারীর অনুকূভল উপ-অনুভেদ ২১.০১ (ঝ) 

অনুসাভর জামানর্ প্রদানপূি তক, প্রস্তাি দবলভল বনবদ তষ্টকৃর্ 

চুবিপভত্রর ছভক স্বাক্ষর কবরভিন।  

21)  উপ-অনুভেদ 

৬৫.০৪ 

 

[চুবি স্বাক্ষর] 

চুবি সিাদন সনাটিশ প্রাি পরামশ তকভক সকানরূপ 

কায তসিাদন জামানর্ প্রদান কবরভর্ হইভি না। 

ব্যবি পরামশ তকভক কায ত-সিাদন জামানর্ দাবখল কবরভর্ 

হইভি না ;  

22)  উপ-অনুভেদ 

৬৮.০৮ 

 

[পণ্য চুবি 

ব্যিস্থাপনা] 

নাই যবদ ক্ষবর্পূরভণর সকান ঘটনা ঘভট িা পভণ্যর অবর্বরি 

সরিরাহ এিং পুনরাবৃি ক্রয়াভদশ িা সেবরভয়শন অি তার 

জারী করা হয়, যাহার দরুণ সরিরাহকারী কর্ততক অবর্বরি 

ব্যয় বনি তাহ ব্যবর্ভরভক প্রর্ুাবশর্ সরিরাহ সমাবির 

র্াবরভখর মভধ্য সরিরাহ সমাি করা সম্ভি না হয়, 

সসইভক্ষভত্র ক্রয়কারী বনভম্ন িবণ তর্ শর্করা হাভরর বেবিভর্ 

প্রর্ুাবশর্ সরিরাহ সমাবির র্াবরখ সম্প্রসাবরর্ কবরভি। 

 

➢ সরিরাহ সমাবির মূল সময়সীমার ২০% (শর্করা 

বিশ োগ) পয তন্ত; 

 

➢ সরিরাহ সমাবির মূল সময়সীমার ২০% (শর্করা 

বিশ োগ) এর অবিক হইভল ক্রয়কারী কায তালয় 

প্রিাভনর অনুভমাদন প্রভয়াজন হইভি। 
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ক্র:নং: অনুভেদ বিদ্যমান শর্ত সংভশাবির্ শর্ত 

23)  উপ-অনুভেদ 

৬৯.০২ 

 

[পরামশ তক 

সসিা সংক্রান্ত 

চুবি 

ব্যিস্থাপনা] 

নাই যবদ ক্ষবর্পূরভণর সকান ঘটনা ঘভট িা সেবরভয়শন অি তার 

জারী করা হয়, যাহার দরুণ পরামশ তক কর্ততক অবর্বরি ব্যয় 

বনি তাহ ব্যবর্ভরভক প্রর্ুাবশর্ সসিা সমাবির র্াবরভখর মভধ্য 

সসিা সমাি করা সম্ভি না হয়, সসইভক্ষভত্র ক্রয়কারী বনভম্ন 

িবণ তর্ শর্করা হাভরর বেবিভর্ প্রর্ুাবশর্ সসিা সমাবির 

র্াবরখ সম্প্রসাবরর্ কবরভি। 

 

➢ সসিা সমাবির মূল সময়সীমার ২০% (শর্করা বিশ 

োগ) পয তন্ত; 

 

➢ সসিা সমাবির মূল সময়সীমার ২০% (শর্করা বিশ 

োগ) এর অবিক হইভল ক্রয়কারী কায তালয় প্রিাভনর 

অনুভমাদন প্রভয়াজন হইভি। 

24)  দশম অধ্যায় 

 

[সপশাগর্ 

অসদাচরণ, 

অপরাি, চুবি 

িাবর্ল, 

ইর্ াুবদ] 

নাই “দশম অধ্যায়: সপশাগর্ অসদাচরণ, অপরাি, চুবি িাবর্ল, 

ইর্ াুবদ” – টি অন্তভূতি করা হভয়ভছ (সংভযাজনী -০১) ।   

25)  পবরবশষ্ট- ৮ 

 

[সলা-চাট ত: 

সরাসবর ক্রয় 

পিবর্] 

পবরবশষ্ট-৮  

সলা-চাট ত: সরাসবর ক্রয় পিবর্ 

 

 

 

 

 

Tender Preparation:  

 

➢ Prepare detail specification of 

the object of Procurement and 

identify sole Contractor or 

Supplier. 

 

➢ Conditions of Para-32 prevalent. 

 

 

➢ Issue Notification of Award (NOA) 

for procurement of the Object. 

পবরবশষ্ট-৮  

সলা-চাট ত [সংভশাবির্]: সরাসবর ক্রয় পিবর্  

(সংভযাজনী -০২) 

 

সংভশাবির্ সলা-চাট ত – এ সযসি অংভশ সংভশািন করা 

হভয়ভছ, র্া বনভম্ন সদখাভনা হভলাা: 

 

Tender Preparation:  

 

➢ Prepare detail specification and an 

Official cost estimate of the object 

of Procurement and identify sole 

Contractor or Supplier. 

 

➢ Conditions of Para-32.01.11 

prevalent. 

 

➢ Issue Notification of Award (NOA) or 

Purchase Order or Work Order for 

procurement of the Object. 
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সংভ োজনী-০১ 

দশম অধ্যোয় 

পেশোগত অসদোচরণ, অেরোধ, চুক্তি বোক্ততল, ইতযোক্তদ 

৭৮। পেশোগত অসদোচরণ, অেরোধ, চুক্তি বোক্ততল, ইতযোক্তদ 

 ৭৮.০১ ক্রয়কোরী ও ক্রয়কোভ ের সভে সংক্তিষ্ট সকল ব্যক্তি, ক্রয় প্রক্তক্রয়োকরণ ও চুক্তি বোস্তবোয়নকোভল 

উহোর পকোন কম েকতেো বো কম েচোরী বো উহোর েভে অন্য পকোন এভজন্ট বো মধ্যস্থতোকোরী প ন 

উে-অনুভেদ (৭৮.০২) এ বক্তণ েত দুনীক্তত, প্রতোরণো, চক্রোন্ত বো জবরদক্তস্তমূলক কম েকোভে জক্তিত 

নো হয়- উহোর ক্তনশ্চয়তো ক্তবধোন কক্তরভব ।  

 ৭৮.০২ এই ধোরোর উভেশ্য পূরণকভে-  

  (ক) “দুনীক্ততমূলক কো ে” (Corrupt Practice) অভথ ে ক্রয় প্রক্তক্রয়োয় বো 

চুক্তিসম্পোদনকোলীন ক্রয়কোরী কর্তেক পকোন কো ে, ক্তসদ্ধোন্ত বো েদ্ধক্তত গ্রহভণ প্রভরোক্তচত 

করোর উভেভশ্য, ক্রয়কোরী বো অন্য পকোন সরকোরী বো পবসরকোরী কর্তেেভের পকোন 

কম েকতেো বো কম েচোরীভক, প্রতযে বো অপ্রতযেেোভব উৎভকোচ, চোকক্তর, মূল্যবোন দ্রব্য বো 

পসবো বো আক্তথ েক সুক্তবধো প্রদোভনর পকোন প্রস্তোব প্রদোন বো প্রদোভনর অেীকোর করো বো 

ক্রয়কোরীর পকোন কম েকতেো বো কম েচোরী কর্তেক উহো গ্রহণ বো চোওয়ো বুঝোইভব; 

  (খ) “প্রতোরণোমূলক কো ে” (Fraudulent Practice) অভথ ে ক্রয় কো েক্রম বো চুক্তি 

বোস্তবোয়ন প্রক্তক্রয়োয় পকোন ক্তসদ্ধোন্তভক প্রেোক্তবত কক্তরবোর জন্য পকোন ব্যক্তি কর্তেক পকোন 

ক্তমথ্যো ক্তববৃক্তত প্রদোন বো অসোধুেোভব পকোন তথ্য পগোেন করো বো চুক্তির পমৌক্তলক শতে 

েে করো বুঝোইভব; 

  (গ) “চক্রোন্তমূলক কো ে” (Collusive Practice) অভথ ে ক্রয়কোরীর, জ্ঞোতসোভর বো 

অজ্ঞোতসোভর, প্রকৃত ও অবোধ প্রক্ততভ োক্তগতোর সুভ োগ হইভত বক্তিত কক্তরয়ো দরেত্র বো 

প্রস্তোব দোক্তিভলর সংখ্যো ইেোমত হ্রোস করো বো উহোর মূল্য প্রক্ততভ োক্তগতোমূলক নয় এমন 

ে েোভয় রোিোর উভেভশ্য দুই বো তভতোক্তধক ব্যক্তির মভধ্য পকোন চক্রোন্ত বো 

প োগসোজশমূলক কো ে বুঝোইভব; এবং 

  (ঘ) “জবরদক্তস্তমূলক কো ে” (Coercive Practice) অভথ ে ক্রয় কো েক্রভমর 

ফলোফলভক প্রেোক্তবত করো বো চুক্তি বোস্তবোয়ভন ক্তবঘ্ন সৃক্তষ্ট বো স্বোেোক্তবকেোভব দরেত্র, 

আভবদনেত্র, প্রস্তোব বো পকোভেশন দোক্তিভল বোধো সৃক্তষ্টর উভেভশ্য প্রতযে বো েভরোেেোভব, 

পকোন ব্যক্তি বো তোহোর সম্পক্তির েক্ততসোধন করো বো েক্ততসোধভনর হুমক্তক প্রদোন করো 

বুঝোইভব । 

 ৭৮.০৩  ক্তদ পকোন দুনীক্তত, প্রতোরণো, চক্রোন্ত বো জবরদক্তস্তমূলক কোভ ে পকোন ব্যক্তি জক্তিত হয়, তোহো 

হইভল ক্রয়কোরী উি কম েকোভে জক্তিত হওয়ো বো থোকোর ক্তবষভয় ক্তলক্তিতেোভব ব্যোখ্যো প্রদোভনর 

জন্য সংক্তিষ্ট ব্যক্তিভক ক্তনভদ েশ প্রদোন কক্তরভব । 

 ৭৮.০৪ কোরণ দশ েোভনোর েক্তরভপ্রক্তেভত সংক্তিষ্ট ব্যক্তি বো প্রক্ততষ্ঠোভনর প্রদি ব্যোখ্যো ক্রয়কোরী কো েোলয় 

প্রধোন কর্তেক গ্রহণভ োগ্য নো হইভল, ক্রয়কোরী-  

  (ক) উি ব্যক্তিভক অত:ের সংক্তিষ্ট পকোন ক্রয় কো েক্রভম অংশগ্রহণ করো হইভত ক্তবরত 

রোক্তিভত েোক্তরভব; বো 

  (খ) উি ব্যক্তি বো প্রক্ততষ্ঠোভনর অনুকূভল পকোন কো েোভদশ প্রদোভনর প্রস্তোব করো হইয়ো থোক্তকভল 

উহো বোক্ততল কক্তরভত েোক্তরভব; বো 
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  (গ) উি ব্যক্তি বো প্রক্ততষ্ঠোনভক েক্তবষ্যভত তোহোর এবং অন্য সকল ক্রয়কোরীর ক্রয় 

কো েক্রভম, পকোন ক্তনক্তদ েষ্ট পময়োদ বো অক্তনক্তদ েষ্ট পময়োভদর জন্য, অংশগ্রহভণর অভ োগ্য 

বক্তলয়ো প োষণো কক্তরভত েোক্তরভব: 

 

তভব শতে থোভক প , পকোন ব্যক্তি, ঠিকোদোর, সরবরোহকোরী বো েরোমশ েক কর্তেক চুক্তির 

পকোন পমৌক্তলক শতে েে কক্তরবোর কোরভণ ক্রয়কোরী চুক্তি বোক্ততল কক্তরভল, ক্রয়কোরী 

ক্তনজস্ব ক্তবভবচনোয় সংক্তিষ্ট ব্যক্তিভক ১ (এক) বৎসর অথবো অনক্তধক ২ (দুই) বৎসভরর 

জন্য ক্রয়কোরী কো েোলয় প্রধোন (HOPE) এর অনুভমোদনক্রভম উি ক্রয়কোরীর এবং 

অন্য সকল ক্রয়কোরীর ক্রয় কো েক্রভম অংশগ্রহভণ অভ োগ্য প োষণো কক্তরভত েোক্তরভব । 

 ৭৮.০৫ উে-অনুভেদ (৭৮.০৪) এর অধীন ব্যবস্থো গ্রহভণর পেভত্র, ক্তনম্নবক্তণ েত েদ্ধক্তত অনুসরণ কক্তরভত 

হইভব- 

  (ক) সংক্তিষ্ট ব্যক্তি বো প্রক্ততষ্ঠোভনর ব্যোখ্যো অগ্রহণভ োগ্য বক্তলয়ো ক্তবভবক্তচত হইভল, ক্রয়কোরী 

সংক্তিষ্ট কোগজেত্র ও তথ্যোক্তদ সহকোভর একটি প্রক্ততভবদন ক্রয়কোরী কো েোলয় প্রধোভনর 

ক্তবভবচনোর জন্য পপ্ররণ কক্তরভব; 

  (খ) উে-অনুভেদ [৭৮.০৫ (ক)] এর অধীন প্রক্ততভবদন প্রোক্তির েভর, ক্রয়কোরী কো েোলয় 

প্রধোন সংক্তিষ্ট ক্তবষভয় ক্তনভজই ক্তসদ্ধোন্ত গ্রহণ কক্তরভত েোক্তরভবন, বো সংক্তিষ্ট প্রক্ততভবদন 

প্রোক্তির ৫ (োঁচ) কো ে ক্তদবভসর মভধ্য তাঁহোর বো তৎকর্তেক মভনোনীত অন্য পকোন 

কম েকতেোর সেোেক্ততভে, অক্তেভ োগ সম্পভকে প্রথম প  ক্রয় কম েকতেো অবক্তহত হইয়োভেন 

ক্ততক্তন ব্যতীত, ক্রয়কোরীর কো েোলভয়র অন্যোন্য কম েকতেোভদর সমন্বভয় একটি কক্তমটি গঠন 

কক্তরভবন; 

  (গ) উে-অনুভেদ [৭৮.০৫ (ি)] এর অধীন গঠিত কক্তমটি ক্রয়কোরীর সুেোক্তরশ ে েোভলোচনো 

কক্তরয়ো ক্রয়কোরীর ক্তনকে হইভত সংক্তিষ্ট প্রক্ততভবদন প্রোক্তির ৫ (োঁচ) কো ে ক্তদবভসর মভধ্য 

উি ক্তবষভয় উহোর সুেোক্তরশ প্রদোনপূব েক একটি প্রক্ততভবদন ক্রয়কোরী কো েোলয় প্রধোভনর 

ক্তনকে পেশ কক্তরভব; এবং 

  (ঘ) উে-অনুভেদ [৭৮.০৫ (গ)] এর অধীন প্রদি সুেোক্তরশ ক্তবভবচনোক্রভম ক্রয়কোরী কো েোলয় 

প্রধোন  থো থ ক্তসদ্ধোন্ত গ্রহণ কক্তরভবন এবং  ক্তদ সংক্তিষ্ট ব্যক্তি বো প্রক্ততষ্ঠোনভক ক্রয়কোভ ে 

অংশগ্রহভণ ক্তবরত রোিোর ক্তসদ্ধোন্ত গ্রহণ করো হয়, তোহো হইভল ক্রয়কোরী সংক্তিষ্ট ব্যক্তি 

বো প্রক্ততষ্ঠোনভক ক্রয়কোভ ে অংশগ্রহভণর সুভ োগ হইভত বক্তিত কক্তরবোর ক্তবষয়টি উহোভক 

সভম্বোধনকৃত একটি েত্রভ োভগ অবক্তহত কক্তরভব এবং ক্তসক্তেটিই’র ওভয়বসোইভে ক্রয়কোভ ে 

অংশগ্রহভণর সুভ োগ হইভত বক্তিত ব্যক্তিভদর তোক্তলকোয় অন্তর্ভ েি কক্তরয়ো প্রকোভশর জন্য 

ক্তসক্তেটিইউভক উহোর কক্তে প্রদোন কক্তরভব। 

 ৭৮.০৬ উে-অনুভেদ ৭৮.০৪ ও ৭৮.০৫ এর অধীন গৃহীত কো েক্রভমর ক্তববরণ ক্রয়কোরী কর্তেক 

ক্তসক্তেটিইউ এর জ্ঞোতোভথ ে পপ্ররণ কক্তরভত হইভব। 

 ৭৮.০৭ উে-অনুভেদ ৭৮.০৪ ও ৭৮.০৫ এর অধীন গৃহীত ক্তসদ্ধোন্ত ও উহোর কোরণ ক্রয় কো েক্রভমর 

পরকভড ে  থো থেোভব ক্তলক্তেবদ্ধ কক্তরয়ো সংরেণ কক্তরভত হইভব। 

 ৭৮.০৮ আইন ও এই ক্তবক্তধমোলো প্রভ োজয হওয়ো সোভেভে, পকোন ব্যক্তি বো ক্রয়কোরীর পকোন কম েকতেো বো 

কম েচোরী  ক্তদ পেশোগত অসদোচরণ সংক্রোন্ত পকোন অেরোধ কভর, তোহো হইভল তাঁহোর ক্তবরুভদ্ধ 

ক্তবেোগীয় ব্যবস্থো গ্রহণ কক্তরভত হইভব। 
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